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Gildemeste r:
Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel
Gildeskatmester:

 86 96 94 60

Jørgen Schjødt, Syrenvej 12, 8240 Risskov
Gilde kansler:

 86 17 34 74

Kirsten Gammelgaard, Urbakkevej 14, 8450 Hammel  86 96 13 74
Spejde rcente r Engeda len
Adresse: Møllevangen 4, 8450 Hammel
Centerleder: Erling Kjer
Gildets hjemmeside :

 86 96 39 34
 86 96 37 10

www.sctgeorg.dk/hamme l

Gruppelede re:
Gruppe 1:

Ann Vendeltorp

Gruppe 2:

Jytte Kronvold

Gruppe 3:

Alex Ravn

Gruppe 4:

John Sørensen

Gruppe 5:

Hanne Nors

Gruppe 6:

Ruth Føns

Gruppe 7:

Grethe Christensen

Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde:
Ole Danielsen,
Sortholmvej 7, Tåning 8660 Skanderborg
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 86 57 98 12

GAMMEL-UGLEN udkommer fremover 4 gange årligt
Nr. 1 ca. 15. august, nr. 2, 3 og 4 ved møderne i november, februar
og maj.
Deadline 15 dage før udgivelsen.
Redaktion:
Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C
 24 27 72 36
e-mail: hilton@mail1.stofanet.dk
Tryk:
Søren Nedergaard, Violvej 1, 8450 Hammel
 86 96 35 55
Forsidebillede: Væksthuse med 2
julestjerner i mørke og måneskin

Redaktøren skriver:
Dansk Flygtningehjælps La ndsindsamling
Dansk Flygtningehjælp sætter fokus på nødhjælp til f lygtninge,
når indsamlerne bliver sendt på gaden til årets landsindsamling
den 14. november. Nødhjælp til flygtninge er den helt nødvendige hjælp, der redder liv og mindsker fly gtningenes lidelser.
Din tid ka n redde liv.
Det tager godt 3 timer at gå en rute, og i gennemsnit kommer
der 1000 kroner i indsamlingsbøssen. For de penge kan Dansk
Flygtningehjælp udrette rigtig meget for flygtninge i verdens
brændpunkter.
For 1000 kroner kan man for eksempel:
• Sørge for at 25 flygtningebørn i Sudan får et måltid mad
hver dag i en hel måned
• Forsyne 500 flygtninge i Darfur med vand i en måned
• Etablere et dele toilet til 5 flygtninge familier i Somalia (3540 personer)
• Udlevere nødhjælpspakker med vanddunke, tæpper, køkkengrej, sovemåtter, tøj og sæbe til 13 familier i DR Congo.
Du kan v ære med til at gøre en forskel. Har du ikke meldt dig
endnu kan det stadig nås. Bodil sidder klar ved telefonen eller
PCeren. (Se side 11)
1000 kroner venter måske på dig i et område i Hammel.

Nyt fra Gildeledelsen:
Gildeledelsen har besluttet at bede grupperne sende forslag
til,

hvem der i år skal modtage gaven
i forbindelse med Fredslyset.
Gildeledelsen skal have forslagene i hænde senest den 15.
november.
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Gildets pølsevogn
på årets Hestemarked
var særdeles velbesøgt!
Hestemarked 2010 blev afviklet i dejligt sensommervejr. Ikke for
varmt – rigtig ”pølsevejr” med masser af kunder, som var glade
for vore danske Gøl pølser (også de røde) - serveret med et smil
og kv ikke bemærkninger af gildebrødre og giner.
Igen i år blev det et flot resultat med en omsæt ning på
kroner og et overskud på 13. 500,- kroner.

28.877,-

Slagter Lars fra SuperBest havde også i år sørget for at vi kunne
låne pølsevognen uden beregning. Alle varer blev købt i SuperBest,
hvor slagteren var ”stand by” hele weekenden og dermed medvirkende til at vi ikke fik noget nævnev ærdig spild – suppleringsvarer
kunne af hentes efter behov og usolgte varer i ubrudt emballage
blev taget retur. Stor tak til Lars.
Tak til jer, som tog en eller flere vagter i pølsevognen og tak til
Leif og Niels C. for hjælp til det tunge arbejde med opstilling og
aflevering af vognen, afhentning af varer o. lign.
Med gildehilsen

Annette
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Fra Østjysk Distriktsgilde er modtaget:

Møde for
Gildernes uddannelsesmedarbejder
(GU)
Møde den 16 november 2010 Kl. 19,15
Sted: Festsalen, Banegårdsvej 10, 8660 Skanderborg.
(L okalet findes ved grøn dør, ned af trappen. M it tlf. nr. hvis døren er lås t er 20234475)

Formålet med mødet er bl.a., at få informationer og udv ikle idef ællesskab til GUS arbejde.
Dagsorden:
1. Siden sidst: fra Gilderne og fra Distriktet bl.a. materialet fra friluftdagen, evaluering af Ledelseskursus for nye medlemmer i gildeledelsen d. 24/8
2010
2. Gildets arbejde, stemmer det overens med gildets
formål og indhold.
Gildernes betydning.
3. a) Nye tiltag
b) Emner til næste møde
c) Næste møde.
4. evaluering.
Jeg regner med, at vi er færdig med mødet ca. kl. 22,00.
Hv is I ingen GU har, så send en supplant for vedkommende
Tilmelding til Alice Tødt, mail alicetoedt@post.tele.dk eller på tlf.
86524475. / 20234475.
Gerne en uge før, på grund af traktementet. Pris 25 kr. pr. deltagere.
Jeg glæder mig til mødet.
Med mange hilsner

Alice Tødt.
DUS, Østjysk Distrikt
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Adresseændringer:
Bodil Taankvist er flyttet
fra Højdedraget 14 til Danasvej 37, 8450 Hammel.
Tlf. 8696 1751 og e-mail BHT@C.dk er uændret
Charlotte Jørgensen er flyttet
fra fra Niærvej 20 til Bredefeldsvej 12, 8450 Hammel.
Ny e-mail cvjpj@energimail.dk
Telefonnumrerne 86961189 - 61601189 og 23261989 forbliver uændrede.
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Per Re imer Olsen ved septembe r måneds Gildeha l (i uddrag):
Jeg skal i aften holde fem minutters Sct. Georg og jeg har kaldt det
”små ting”. Jeg kan godt lide små ting. Noget jeg hører eller læser i
diverse aviser og blade. Jeg klipper ud og gemmer. Hv is nogle har
hørt det før, så lad være med at skubbe til sidemanden og hviske, at
”det har jeg da hørt før”.
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

på
på
på
på
på

dine tanker, de bliver til ord!
dine ord, de bliver til handlinger!
dine handlinger, de bliver til vaner!
dine vaner, de bliver til din karakter!
din karakter, for den bliver til din skæbne!

Og lidt filosof i over det danske sprog i disse indfødsretsprøve tider:
Vi starter med lås, der i flertal er låse.
Men flertal af gås er gæs – ikke gåse.
Vi taler om fod, er der fler` si`r vi fødde r.
Men skønt vi si`r flod, si`r ingen dog flødder.
Er der en, er det den, er der to, si`r man disse.
Hvorfor pokker er pen så i flertal ej pisse.
At flertal af mand, er mænd – ikke mænner
er sv ært at forstå, når en tand bli`r til tænde r.
Skønt flertal af and, som bekendt hedder ænde r
så hører man aldrig, at spand bliver til spænder.
En anden mærkv ærdighed her til lands, er det han, ham og
hans.
Er det så sund logik – ja derom spø`r jeg kun`s –
at man om dame r ikke si`r hun, hum og huns?
At synge i datid på dansk hedder sang
men at gynge i datid er dog ikke gang.
Og hvem kan forstå, hvorfor springe er sprang,
når bringe i datid dog ikke er brang?
Korrekt hedder datid af bringe jo bragte,
hvor er så logikken, når man siger bagte
som datid af noget så rart som at bage?
Et andet eksempel: Det hedder at tage, det bøjes i datid og
bliver til tog, sku` bage så ikke i datid gi` bog?
Når bringe er bragte, sku` bagte v ær` binge, men så måtte
rakte vær`datid af ringe og rakte det findes på dansk faktisk
ikke.
Og så må vi hel`re la` spørgsmålet ligge.
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Og han fortsatte med denne lille ane kdote :
En filosofiprofessor stod foran sit hold med en del effekter foran sig.
Han tog et stort tomt syltetøjsglas frem, som han fyldte med sten,
som var ca. 5 cm. i diameter.
Da der ikke kunne v ære flere sten i glasset spurgte han de studerende: ”Er glasset fyldt nu?” Alle var enige om, at det var det.
Så tog professoren nogle småsten frem. Dem puttede han ganske
forsigtigt ned i glasset, imens han rystede den. Derved faldt de små
sten ned gennem sprækkerne imellem de store sten.
Da glasset var proppet til kanten, spurgte han de studerende igen:
”Er glasset nu fyldt?” Alle var enige om, at nu var det fyldt.
Da professoren nu tog en pose med sand frem grinede de studerende, for professoren kunne jo sagtens hælde den del sand ned mellem
sprækkerne, der stadig var mellem de store sten og småstenene.
Han fyldte nu glasset helt op med sand.
”Nu!”, sagde professoren, ”v il jeg gerne have, at I forestiller jer, at
dette glas er jeres liv ! De store sten er de betydningsfulde ting i jeres
liv, - familien, kæresten/ægtef ællen, børnene, jeres helbred – altså
ting, som, hv is I mister alt andet end netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt. Småstenene er så andre knap så vigtige
ting, såsom jobbet, huset, bilen. Og sandet er alt det andet.
”Se! Hv is I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads til
småsten og store sten. Det samme gælder for jeres liv !
Hvis I bruge r al jeres tid og e nergi på små, ubetydelige ting,
så bliver der ikke plads til de store og betydningsfulde ting.
Hav altid fokus på hv ilke ting, der er vigtige for netop dig, så dit liv
bliver lykkeligt. Leg med dine børn/børnebørn. Afsæt tid til lægebesøg, så dit helbred altid er i orden. Gå i byen med din partner, der v il
fortsat være tid til at gå på arbejde, gøre rent i huset, og alt det andet ”sand og småsten”.
Fyld dit liv med store sten – ting der v irkeligt betyder noget. Hold
styr på, hvad der skal prioriteres som store sten. Resten er jo bare
sand!”
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Invitation til julemøde
Sted: Porskjær, Porskjærvej 45, Galten
Tid: Tirsdag d. 7. dec. 2010 kl. 18,30
Menu: Julemiddag
Pris: 125,00 kr. pr. person incl. drikkevarer
Medbring:
1 pakke pr. person til min. 25,00 kr. + bestik, tall. glas og kaffe/te
Tilmelding: Gruppevis senest 28.nov.
Johannes Kruse, tlf. 8694 3314, mail: j.j.kruse@mail.tele.dk
Med Gildehilsen
Gruppe 4 i Porskjær Gildet

Indbydelse til Nytårsgildehal
onsdag den 5. januar 2011 kl. 19.30 i Engedal

Gruppe 2 ser f rem til, at vi ønsker hinanden
et godt nytå r.
Lad og få en festlig aften med champagnegalop og hyggeligt
samv ær, samt musikalsk underholdning.
Du skal medbringe det sædvanlige,
så sørger v i for et let traktement.
Tilmelding senest onsdag den 29. december til:
Jytte på jkronvold@mail.dk eller på tlf. 86963786 - 40574585.

2010

Med gilde hilsen
Gruppe 2
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2011

Gruppe 3 inviterer til exceptionel
sangaften med overraskelser ...
Gildemøde
2. februar 2011
kl. 19:30
Gruppevis tilme lding til Gruppe 3
inde n 29. januar 2011
Mail: Gruppe3@sctgeorg-hammel.dk

Budgetteret pris for
hele arrange mentet:
Kun 50 kr. pr. deltager!

Vi mødes i Spejdercenter Engedal

Husk:

Der er indsamling til Dansk Flygtningehjælp
søndag den 14. november 2010,
og jeg ser frem til, at alle gildebrødre sætter dagen af
til det gode formål.
På forhånd tak.
Stor gildehilsen

Bodil
Gildets kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp.
Telefon 8696 1751 eller mobil 2119 4085 — mail BHT@C .dk
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KALENDEREN
Hammel:

Onsdag 24/11: Fredslyset ankommer
Tirsdag den 7/12: Julemøde i Galten v/Gr. 1 (se side 10)
2011:
Onsdag den 5/1: Nytårsgildehal v/Gr. 2 (se side 10)
Onsdag den 2/2: Gildemøde v/Gr. 3 (se side 11)
Onsdag den 2/3: Gildeting
Onsdag den 6/4: Sct. Georgs Gildehal
Lørdag/søndag 9-10/4: Pøt Mølleløb
Onsdag den 4/5: Aftenudflugt
Lørdag den 14/5: Loppemarked
Onsdag den 8/6: Friluftsgildehal

Distriktet:

GU møde: Møde den 16/11 Kl. 19,15 (se side 5)

Naturlaug
Steen Blicher:

Tirsdag den 16/11: Planlægningsmøde
(Ideer til næste halvår modtages med tak)
Søndag d. 5/12: Juletur til Vrads
Lørdag den 22/1-11: Årsmøde i Paradislejren

SIDSTE NYT finder du på
www.sctgeorg.dk/hammel
Her kan du også finde tidligere udgaver af

Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer den 2. februar 2011
Deadline 20. januar 2011
og DIT indlæg kan gøre bladet mere spændende!

John Sørensen

der bliv er 65 år

den 4/12-2010

Yelv a Thom sen

der bliv er 75 år

den 17/1-2011

for 60 år i Gildet

den 19/1-2011

Else Kjær
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